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Hobbyfjerkræ i Rusland skal under kontrol
Ruslands Duma, det ene kammer Parlamentet, har 
fremsat et lovforslag, som foreslår begrænsninger på 
antallet af fjerkræ i såkaldte hobbyflokke .
Ifølge lovgiverne, er disse typer af besætninger ikke 
underlagt den fælles veterinærkontrol, fordi de kun 
producerer kød, mælk og fjerkræ til eget forbrug . Men 
på grund af den manglende biosikkerhed udgør disse 
bedrifter en alvorlig trussel mod landets fjerkræproduk-
tion i almindelighed, midt i den fortsatte spredning af 
veterinære sygdomme, herunder højpatogen fugleinflu-
enza (HPAI), advarer landets embedsmænd .
Ifølge Ilya Kashin, formand for Udvalget om Landbrug i 
Statsdumaens, sætter den nuværende lovgivning ikke 
begrænsninger mængden af fjerkræ på hobbybedrif-
terne, men nogle begrænsninger bør være på plads, og 
de bør være baseret på veterinære og sanitære regler . 
Kashin forklarede, at disse hobbybedrifter ofte holde dyr 
og fjerkræ på steder, der overhovedet ikke er beregnet 
til en sådan type produktion, så det bidrager ikke blot til 
en forværring af den epizootiske situation ved forskelli-
ge sygdomme, men har også en negativ indvirkning på 
miljøet og skader borgere, der bor i nærheden af disse 
bedrifter .
Desuden siger Kashin, at lovgiverne har brug for at få et 
nærmere kig ind i driften 
af disse hobby-flokke, 
fordi de ikke betaler nogen 
landbrugsskatter, og det 
giver unfair konkurrence og 
nogle vildledende handels-
praksis .
De regionale lovgive-
re anslår, at ud af de 
560 .000 hobbybedrifter 
i Rostov Oblast regionen, 
producerer mindst 30 % 
landbrugsprodukter, som 
ikke kun er til eget forbrug 
men også til salg . Det 
betyder, at de er i virke-
ligheden driver forretning 
uden at etablere en juridisk 
enhed, og det er forbudt .

Desuden har disse bedrifter ingen dyrlægekontrol, og 
det giver visse problemer med hensyn til den epizoo-
tiske situation, understreger lovgivere i Rostov, der 
beder Ruslands parlament om at ændre lovgivningen 
om hobbybedrifter, så de tvinges en omregistrering, 
hvis besætningen af dyr og fjerkræ overskrider visse 
grænser . Desuden bør straffen for omgåelse af loven om 
hobbybedrifter stammes .
Som reaktion på denne situation sagde Kharon Amer-
hanov, talsmand for Ruslands Landbrugsministerium, på 
det seneste statslige møde, at hobbybedrifter i Rusland 
vil ophøre med at eksistere om 15-20 år . Han sagde, at 
disse bedrifter fremstiller landbrugsproduktion af dårlig 
kvalitet, og dette bidrager til en reduktion af forbruget på 
nogle produkter i Rusland . Som et resultat, sagde han, 
er ministeriet ikke villig til at se disse bedrifter som den 
del af landets landbrug .
Samtidig siger landbrugsministeriet, at problemet med 
overproduktion på hobbybedrifter virkelig eksisterer . I 
nogle særlige tilfælde overstiger bestanden af dyr på 
disse bedrifter den mængde, som ejerne selv er i stand 
til at forbruge med mere end 100 % .

Poultry World / jnl
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SYDKOREA ÅBNER FOR DANSK FJERKRÆ

Sydkorea ophæver nu det fire måneder lange for-
bud mod import af dansk fjerkræ. Det sker efter, 
at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 
tidligere på måneden mødtes med sin sydkorean-
ske kollega. 

Den 23 . marts 2017 besluttede Sydkorea at ophæve 
importforbuddet mod dansk fjerkræ og æg . Danmark 
kunne derfor genåbne eksporten til vores vigtigste eks-
portmarked for fjerkræ uden for EU allerede den 23 . 
marts . Eksporten af fjerkrækød til Sydkorea udgjorde 91 
mio . kr . i 2015 og 73 mio . kr . i 2016 . 

Genåbningen sker efter, at miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsen tidligere på måneden mødtes med 
sin sydkoreanske kollega i Seoul . 

”Erhvervet i Danmark har tabt mange 
penge som følge af fugleinfluenzaen, 
så nu gælder det om at vinde det tabte 
tilbage og tilbyde de sydkoreanske 
forbrugere sunde og sikre danske fjer-
kræprodukter . Sydkorea er selv stærkt 

ramt af mangel på fjerkræ og æg, bl .a . fordi den ame-
rikanske eksport også er udfordret af fugleinfluenzaen . 
Så vi var på rette sted på rette tidspunkt” siger miljø- og 
fødevareminister Esben Lunde Larsen . 

Danmark blev erklæret fri for fugleinfluenza den 22 . 
februar 2017 af den internationale dyresundhedsorgani-
sation OIE . Siden har ministeriet arbejdet på at få genåb-
net markedet og få etableret mødet mellem ministrene . 

”Genåbningen for danske produkter er kun sket så hur-
tigt, fordi de danske producenter og myndigheder har 
været dygtige til at bekæmpe fugleinfluenzaen og til at 
holde yderligere udbrud for døren . Der er store mulighe-
der for Danmark lige nu . Sydkorea har selv lidt voldsomt 
af sygen og aflivet 33 mio . fugle” siger Esben Lunde 
Larsen . 

Ved mødet i Sydkorea gav den sydkoreanske minister 
også udtryk for, at Danmark står i første række til at 
genoptage eksporten af oksekød, der siden årtusindskif-
tet har været lukket efter udbruddet af kogalskab . 

I sidste uge åbnede desuden det sydkoreanske marked 
for flydende æg . 

Miljø- og Fødevareministeriet / jnl
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”DET EFTERLADER DIG MAGTESLØS. DET HAR EN 
ENORM PÅVIRKNING”

Af Bouke Poelsma, Poultry World

I 2016 blev fjerkræfarmen Wadde-
nei ramt to gange af fugleinfluen-
za, lavpatogent i starten, efterfulgt 
af en højpatogen variant (HPAI). 

Og igen blev kyllingerne slået ned. Ægproducen-
ten Rimer Dijkstra fortæller sin historie. ”Lynet 
slog ned igen.”

”Jeg så en helt anden situation . Denne gang viste jeg 
straks, at der var noget galt .” Gården, der ejes af   
ægproducenten Rimer Dijkstra (45), ligger i Hiaure i den 
nordlige del af Holland, og den blev ramt af fugleinfluen-
za to gange i 2016 . I begyndelsen af   juni opstod en 
infektion med den lavpatogene H7 variant . Den 18 . 
december blev en infektion med den højpatogene H5- 
virus bekræftet . ”I juni så jeg hovedsageligt sløve fugle .  
I december spredtes virussen hurtigt, og der var en øje-
blikkelig stigning i dødeligheden” siger Dijkstra .

Knap en uge før jul blev hønerne på hans gård slået ned 
for anden gang indenfor en periode på seks måneder . 
Det var surrealistisk og svært at forstå, siger fjerkræpro-

ducenten . ”Vi har holdt høner på friland her i de sidste 
17 år og har aldrig været ramt af en sygdom . Lige plud-
selig sker det for os to gange i løbet af kort tid . Hvordan 
er det muligt?”
Der er to huse på gården, og i juni var der 16 .000 øko-
logiske høner og 32 .000 frilandshøner . Den lavpatogene 
variant af fugleinfluenza blev bekræftet i et af husene . 
Der var ikke noget problem i det andet hus . Men i over-
ensstemmelse med protokollen blev hele besætninge 
slået ned, inklusiv de sunde fugle . ”Det efterlod en grim 
smag i munden” siger Dijkstra .

Mellem håb og frygt
I begyndelsen af   november blev der indsat nye høner 
på gården . Husene havde stået tomme i 20 uger . Fjer-
kræfarmen Waddenei skiftede helt til økologisk pro-
duktion . Rimer havde 28 .500 økologiske høner . Dyrene 
blev holdt inde fra den første dag, for i begyndelsen af   
november, før hønnikerne blev leveret, offentliggjorde 
regeringen et forbud mod at holde kommercielt fjerkræ 
udendørs på grund af fugleinfluenza i vilde fugle . Imens 
gør Dijkstra alt i sin magt for at forhindre en ny infektion . 
Han følger nøje protokollen for hygiejne . Han arbejder 
med separat fodtøj og tøj i hvert hus og placerer flere 

Ligesom alle andre fjerkræproducenter følger Dijkstra nøje nyhederne om fugleinfluenza . Da virussen blev fundet på et par 

andegårde og der ikke skete mere, havde friseren et håb om at gårde med æglæggere ville blive skånet denne gang .  

Men det skete ikke . Han deler sine erfaringer . Foto: Anne van der Woude .
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desinfektionsmåtter . Ligesom alle andre fjerkræprodu-
center følger Dijkstra nøje nyhederne om fugleinfluenza . 
Da virussen blev fundet på et par andegårde og der 
ikke skete mere, havde friseren et håb om at gårde med 
æglæggere ville blive skånet denne gang . Men det skete 
ikke . I ugen før infektionen blev konstateret, frygtede 
Dijkstra det værste . I området omkring Hiaure blev der 
fundet flere døde pibeænder . Ikke længe efter var der 
nyheder om en infektion i den nærliggende by Abbega . 
”Jeg levede mellem håb og frygt . Presset var ekstremt 
højt . Det er faktisk et spørgsmål om at vente på dom-
men .”

Aggressiv virus
Fredag   den 16 . december bemærkede Dijkstra et pro-
blem . Han så pludselig fire fugle kollapse . Ikke længe 
efter bemærkede han de første døde fugle . Fjerkræpro-
ducenten vidste, det var nytteløst at observere situati-
onen længere . De kliniske symptomer pegede tydeligt 
i retning af en højpatogen variant af fugleinfluenza . 
Lørdag morgen udløste han alarmen . En halv dag senere 
- omkring midnat - kom den officielle bekræftelse . Det 
er højpatogen HPAI . ”Den aggressive virus havde allere-
de krævet mange ofre inden da . Fuglene stod ikke til at 
redde .” Om søndagen ankommer myndighederne for at 
fylde hønsehusene med CO2 . Protokollen blev fulgt nøje . 

Til en vis grad er Dijkstra glad for, det hele gik så hurtigt . 
I det mindste fik han det overstået .
Mandag den 19 . december blev hønerne fjernet . Dijkstra 
hjalp til med at fjerne de sidste æg fra husene . Billedet 
af tusindvis af døde fugle har brændt ind i hans hukom-
melse . ”Det er frygten for enhver fjerkræproducent . Et 
par dage tidligere var hønerne i topform . Som fjerkræ-
producent ved man, at fuglene skal forlade gården en 
dag . Men dette er absolut ikke den måde, man ønsker, 
at det sker på . Normalt bliver hønerne på vores gård i 
mere end et år . Denne gang var de her kun et par uger . 
Det er ikke, hvad man ønsker .”
Den nøjagtige årsag til infektionen er fortsat uklar . Dog 
ser Dijkstra en nøje sammenhæng mellem de døde pibe-
ænder og de syge høner på sin gård . ”Selv en fjer fra en 
død fugl indeholder tusindvis af virusdele . Høner er ikke 
i stand til at stå imod dette . Men det er stadig uvist præ-
cis hvordan virussen kom ind på gården .”
Begge nedslagninger har haft en enorm påvirkning på 
Dijkstra og hans familie . I årevis levede han med håbet 
om, at fugleinfluenzavirus ville passere forbi ham . Men 
han huskede altid på, at hans gård også kunne blive 
ramt en dag . Nu da dette er sket to gange inden for 
en kort periode, ved Dijkstra bedre end nogen, hvad 
dette indebærer . ”Det efterlader dig magtesløs . Det har 
en enorm påvirkning . Som fjerkræproducent mister du 
fuldstændig troen . Efter den første nedslagning var jeg 
rædselsslagen for, at det ville ske igen . Kan du forestille 
dig, hvordan jeg har det nu? Det er uvirkeligt .”

En bøn om vaccination
Dagene før jul er mørke og grå . Dijkstra føler sig tom . 
Men han ved, han har brug for at se fremad . Det er der-
for, han spurgte mulighederne om at bestille nye høner . 
Men det kan tage et stykke tid, før der kommer nye 
fugle på hans gård . Dijkstra regner med en tomgangs-
periode på yderligere 20 uger . Den økologiske sektor 
arbejder med et bestillingssystem . Høner kan ikke bare 
flyttes rundt . ”Dette er en katastrofe for vores gård . 
Selvom vi modtager en erstatning pr høne, er dette ikke 
lig med fuld kompensation . Vi har mistet næsten et års 
indkomst fra salget af æg . Enhver fjerkræproducent kan 
regne ud, hvad dette betyder .”
Rimer Dijkstra håber, det snart vil være muligt at vacci-
nere høner mod fugleinfluenza . Situationen, som den er 
nu, er blevet uholdbar . ”Alle disse nedslagninger kan ikke 
retfærdiggøres samfundsmæssigt . Sektorens image har 
lidt skade . Det er forfærdeligt for de enkelte bedrifter .” 
Selvom 2017 ser ud til at blive et vanskeligt år forret-
ningsmæssigt, lader Dijkstra sig ikke slå ud . Livet går 
videre . Og fjerkræproducenten har støtte fra sin familie, 
venner og bekendte .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

Dijkstra føler sig tom . Men han ved, han har brug for 

at se fremad . Det er derfor, han allerede har spurgt om 

mulighederne for at bestille nye høniker . Foto: Anne van 

der Woude .
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AMERIKANSKE MAJSPRODUCENTER HAR  
GAVN AF STÆRKE MEXICANSKE HANDELS- 
FORBINDELSER

Af Benjamín Ruiz, WattAgNet .com

Den amerikanske majsindustri 
frygter for fremtiden for handelen 
med deres største majsimportør.

I 2016 oplevede USA en rekordhøst af 387 mio . tons 
majs . Denne tendens forventes at fortsætte på grund af 
etanolproduktionen, hvilket betyder en øget indenlandsk 
efterspørgsel til foder- og korneksport . Men i betragt-
ning af det nuværende politiske klima under Trumps 
administration er mange bekymret for fremtiden for 
handel .
Mexico er den største importør af amerikansk majs på 
verdensplan og har overhalet Japan i de sidste to år, 
rapporterer det amerikanske US Grain Council (USGC) . 
Mexico rangerer også som nummer to, når det kommer 
til amerikansk DDGS import og importerer desuden sto-
re mængder af amerikansk byg og sorghum .
Ifølge USDA forventes det mexicanske majsforbrug at 
stige 1,6 % i høståret 2016/2017 . ”Det forventes, at 
denne stigning primært vil blive drevet af en udvidelse 

af de mexicanske kreatur- og fjerkræsektorer” skriver 
USDA i GAIN-rapporten .
Traditionelt har Mexico importeret 10 til 11 mio . tons 
majs fra USA, men i de senere år har landet importeret 
rekordstore mængder - 13 mio . tons i 2015 og 14 mio . 
tons i 2016 . Denne stigning kan tilskrives den nordame-
rikanske frihandelsaftale NAFTA, som har firedoblet 
eksporten af amerikanske majs siden dens begyndelse .
Ryan LeGrand, direktør for USGC i Mexico, mener, at 
Trump i sidste ende vil blive klar over den økonomiske 
værdi af den amerikanske landbrugssektor, dets afgrø-
der og dets eksport .
”Betydningen af den bilaterale handel mellem Mexico 
og USA er så vigtigt for begge lande, at du ikke kan 
ophæve NAFTA” siger LeGrand . ”Begge økonomier er 

afhængige af hinanden .”
I 2016 udgjorde den amerikanske maj-
seksport til Mexico mere end $ 17 mia . 
$ (næsten 120 mia . kr .) . ››› 

Ryan LeGrand, direktør for USGC i Mexico, siger, at kornhan-

delen mellem Mexico og USA er afgørende for begge lande .

Mexico var den største importør af amerikansk 

majs i både 2015 og 2016 .
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Mere indenlandsk produktion
”I 2016 producerede Mexico mere majs end nogensinde 
og nåede op på 15,4 mio . tons . Mexicos indenlandske 
forbrug er imponerende . Ud over fjerkræbranchen vok-
ser andre husdyrsektorer . Sidste år eksporterede Mexico 
mere oksekød end nogensinde, og eksport af svinekød 
til Kina, det største marked i verden, er begyndt” siger 
Legrand . Alt dette kan forklare den øgede efterspørgsel 
efter korn . 
På trods af udsving i valutakurserne er importen stigen-
de (ca . 22 mexicanske pesos per dollar, da denne artikel 
blev skrevet .)
”Det har været svært” tilføjer Legrand . ”Det, der har hjul-
pet, er, at amerikanske kornpriser er meget lave . Tænk, 
hvis vi havde de aktuelle priser og en valutakurs på 15 
pesos pr dollar, så ville vi importere mere .”
Majs, der ikke anvendes til konsum, bruges til 
dyrefoder .

Lavere import af sorghum
Selv om Mexico selv dyrker 
4 mio . tons sorghum, 
er Mexico også 

storforbruger af amerikansk sorghum . Men i de seneste 
år har situationen ændret sig, efter at Kina trådte ind 
på det globale marked på grund af de kraftigt stigende 
majspriser . Kineserne er villige til at betale mere for 
sorghum end Mexico, så det har påvirket den mexican-
ske import, forklarer Legrand .
”Men for hver ton sorghum Mexico ikke importerer, 
importerer landet et ton majs, og det er derfor, vi har set 
en kraftig stigning i importen af    majs til dyrefoder” for-
klarer Legrand . I 2016 dyrkede amerikanske landmænd 
12 mio . tons sorghum .

Majs: produktionen større end nogensinde
I 2016 var den amerikanske majsproduktion på 386,8 
mio . tons, en stigning på 7,11 % i forhold til rekordhø-

sten i 2014 . USA er den største majseksportør 
med 39,2 % af verdenseksporten i produk-

tionsåret 2016/2017 . Kilde: USGC

Kvalitetssorghum, men 
lavere produktion
Den amerikanske produktion 

af sorghum var i 2016 på 11,7 
mio . tons, en nedgang på 23 

% i forhold til høståret 2015 . 
USA er den største sorg-

humeksportør med 
cirka 73,6 % af 

verdenseksporten 
i produktionsåret 
2016/2017 .  
Kilde: USGC

Oversat af  

Cecilie Bossow 

/ jnl

Majs . Sorghum .
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FORSKELLIGE METHIONIN-KILDER:  
SAMME PRODUKTIVITET HOS SLAGTEKYLLINGER 

Af Dolores I .  

Batonon-Alavo og  

Yves Mercier, Adisseo

I nogle nye forsøg 
er det blevet vist, 

at når man til et basisfoder med et lavt indhold af 
methionin tilsætter methionin fra tre forskellige 
kilder, så gav det samme tilvækst hos slagtekyllin-
ger. 

Methionin er en essentiel aminosyre for dyr, fordi det 
ikke kan produceres af dyret selv . Denne aminosyre er 
afgørende for dyresundhed og bliver brugt til mange 
funktioner i dyrets krop . Der er tre forskellige methio-
nin-kilder tilgængelige for foderindustrien: DL-Methionin, 
L-methionin og DL-AHMTB . 
DL-AHMTB og DL-Methionin absorberes, metabolise-
res, konverteres og anvendes til at danne L-methionin til 
dyret . På grund af deres respektive kemiske sammen-
sætning bruger DL-AHMTB og DL-methionin forskellige 
mekanismer for at blive absorberet, metaboliseret og 

omdannet til L-methionin, og som konsekvens har det 
forskellige fordele for dyret udover produktiviteten . Pul-
veret methionin (DL-methionin, L-methionin) repræsen-
terer 60 % af markedets forbrug og er den foretrukne 
form som anvendes af producenter af kraftfoder, mæl-
keerstatnings osv ., mens flydende methionin (DL-AH-
MTB) anvendes af  40 % og for det meste af integratio-
ner og foderfabrikker .

Forsøgsopstilling
I denne undersøgelse blev disse 3 kilder sammenlignet . 
Forsøgene blev bestilt af Adisseo og udført ved CERN 
(Center for ekspertise og forskning i ernæring, Frankrig) . 
2 forsøg blev udført for at sammenligne virkningen af   
methionin-kilder på slagtekyllingers produktivitet . 
I det første forsøg sammenlignede forfatterne DL-methi-
onin og L-methionin på Ross PM3 hanekyllinger 
opdrættet fra 1 til 36 dage og fodret med 7 forskellige 
foderblandinger: et basalt majs / sojabønne foder uden 
ekstra methionin tilsætning (0,30 %, 0,28 % og 0,26 % 
af fordøjeligt methionin i foderet ved henholdsvis 0-10 
dage, 11-24 dage og 25-36 dage) og 6 foderblandin-

Figur 1: Methionin er en svovlholdig aminosyre, der er afgørende for en sund og produktiv kylling . Foto: Mark Pasveer .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ APRIL 2017  ·  35

ger suppleret med tre graduerede niveauer af enten 
DL-methionin eller L-methionin . 
Produktivitetsparametre blev beregnet for hver produkti-
onsperiode: foderoptagelse, tilvækst og foderudnyttelse 
(FCR) . 
Virkningsgraden af ethionin blev beregnet som indtaget 
af ekstra methionin nødvendig for at frembringe 1 g 
ekstra vægtforøgelse (som beskrevet af Agostini et al . 
2015) .

Ingen forskel i slagtekyllingers produktivitet
I det første forsøg, blev effekten af foderoptagelse, 
tilvæksten, foderudnyttelse og virkningsgraden af methi-
onin målt, dog var der ikke signifikant forskel mellem de 
slagtekyllinger, som fik henholdsvis DL-methionin eller 
L-methionin, for hver niveau af methionin . 
For eksempel ved kravet om TSAA (Total Sulfur Amino 
Acids) (tilsat methionin i foderet: 0,36 %, 0,33 % og 
0,22 % til start-, vokse- og slutfoderet), virkningsgra-
den af methionin var 13,46 ± 0,10 mg methionin pr g 
ekstra tilvækst for DL- methionin foderet, som ikke er 
signifikant forskelligt fra 13,48 ± 0,23 mg methionin pr 
g ekstra tilvækst for L-methionin foderet . Forfatterne 
konkluderer, at disse 2 former for methionin har samme 
virkning på slagtekyllingers tilvækst .
I det andet forsøg blev L-methionin og DL-AHMTB sam-
menlignet under samme betingelser som i det foregå-
ende forsøg . Sammensætningen af   det basale foder var 
den samme for de to forsøg . 
DL-AHMTB blev tilsat til foderet under forudsætning af 
100 % biotilgængelighed . 
Forfatterne viser, at L-methionin og DL-AHMTB også 

var ækvivalente i forhold til at opretholde slagtekyllingers 
produktivitet på hver af de tre testede doser . 
For eksempel ved kravet i TSAA (samme tilsat methionin 
end i det foregående forsøg), virkningsgraden af methi-
onin var 14,27 ± 0,23 mg methionin pr g ekstra tilvækst 
for DL-HMTBA foderet, som ikke var signifikant forskel-
ligt fra 13,94 ± 0,15 mg af methionin per gram ekstra 
tilvækst for L-methionin foderet .
 
Samme effekt af forskellige kilder
Tredje forsøg bekræftede ækvivalensen af   disse 3 for-
mer for methionin og deres samme effekt . 1 .050 Ross 
PM3 hanekyllinger opdrættet fra 0 til 42 dage fulgte et 
3 fasers fodringsprogram (0-14 dage, 15-28 dage og 
29-42 dage) . 
Foderblandingerne blev tilsat med en af   de 3 kilder af 
methionin på graduerede niveauer sammenlignet med et 
basalt foder med for lavt indhold af methionin . DL-AH-
MTB blev tilsat i foderet under forudsætning af 100 
% biotilgængelighed . I overensstemmelse med de to 
tidligere forsøg, viste resultaterne, at virkningsgraden af   
L-methionin, DL-methionin og DL-AHMTB var den sam-
me, når de blev tilsat i samme mol mængde . 
Fra 0 til 42 dage blev der ikke observeret en signifikant 
forskel mellem disse 3 kilder af methionin på foderop-
tagelse, tilvækst, foderudnyttelse og virkningsgraden af 
methionin . Disse resultater blev præsenteret ved XXV 
World Poultry Congress i Beijing den 5 . til 9 . september 
2016 . 
De 3 forsøg bekræftede også, at methionin tilføjelsen 
forbedrer væksten i sammenligning med det basale 
foder med for lavt indhold af methionin . 

Eksponentielle modeller med 
separate niveauer blev deref-
ter tilpasset til hver methionin 
kilde til tilvæksten som funk-
tion af den totale mængde 
svovlholdige aminosyrer 
(TSAA), som blev indtaget . 
Tilvæksten og foderudnyttel-
sen forbedres, når det totale 
svovlholdige aminosyre niveau 
stiger med hver af methionin 
kilderne indtil et plateau bliver 
nået (figur 2) . Yderligere viste 
disse 3 studier ækvivalen-
sen mellem DL-methionin, 
L-methionin og DL-AHMTB 
på at fremme slagtekyllingers 
produktivitet, når de tilsættes 
med på en rigtig ækvimolær 
basis .

Oversat af  

Daniel Nyberg Larsen / jnl

Figur 2: Eksponentiel modellering i tilvæksten som funktion af total svovl aminosyrer ind-

tagelse 0-42 d (forsøg 3) .
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MAJS VIL I HØJERE GRAD BENYTTES  
TIL ETHANOLPRODUKTION 

Af Elisabeth Troelsen,  

Landbrug & Fødevarer 

Det amerikanske landbrugsmini-
sterium (USDA) forudser, at den 
øgede majsproduktion for 2016/17 

i højere grad vil blive brugt i produktionen af 
ethanol og i mindre grad til foder samt resterende 
brug. 

Majs, der er brugt i ethanolfremstillingen, vil i år stige 
med 0,9 % siden sidste høstår, viser data fra Grain 
Crushings and Co-Products seneste produktionsrapport . 
Dog forventes det stadig, at det globale slutlager af 
majs, i andel af forbruget, vil stige fra 13 % til 16 % .

Amerikansk amt søger hjælp til 
at søge tilskud til et nyt  

Sanderson Farms anlæg
Smith County Kommissionen i Texas er begyndt proces-
sen med at sikre tilskud for at hjælpe Sanderson Farms 
for deres foreslåede fjerkrækompleks .
Sanderson Farms, det tredjestørste slagtekyllingesel-
skab i USA, offentliggjorde den 20 . marts, at firmaet 
har til hensigt at bygge et nyt anlæg i Smith og Wood 
amterne i Texas . Hvis planerne bliver ført ud i livet, vil 
anlægget omfatte foderfabrik, rugeri, fjerkræslagteri og 
forarbejdningsanlæg samt et anlæg til rensning af spil-
devandet . Anlægget vil, på fuld kapacitet, kunne slagte 
1,25 mio . fugle pr . uge . Det anslås, at 1 .700 mennesker 
vil blive ansat på anlægget .
Ifølge en rapport fra Tyler Morning Telegraph godkendte 
Smith County Commission et forslag om annoncering 
efter kvalificerede administrative medarbejdere, arkitek-
ter og ingeniører for at hjælpe med ansøgningsproces-
sen om tilskud . Amtet håber at sikre tilskud fra Texas for 
at hjælpe Sanderson Farms med infrastrukturomkostnin-
ger i relation til det nye fjerkrækompleks .
Ansøgningsfristen om tilskud er til sommer, og støtte-
modtagerne vil få besked i efteråret .

Da Sanderson Farms annoncerede sine planer om at 
bygge et nyt fjerkrækompleks, sagde de, at projektet 
ville være betinget af økonomiske incitamenter og fær-
diggørelsen af nødvendige tilladelser .
Hvis det godkendes, vil det markere Sanderson Farms’ 
anden nye udvidelse i Texas . Selskabet åbnede et nyt 
fjerkræslageri i Palestine, Texas, i februar 2015 og 
udvidede til toholdsskift i april 2016 . Joe Sanderson Jr ., 
adm . direktør for Sanderson Farms, meddelt ved frem-
læggelsen af kvartalsregnskabet, at anlægget i Pale-
stine var begyndt til at køre på fuld kapacitet i oktober 
2016 .
Sanderson Farms åbnede et andet nybygget fjerkræ-
kompleks i St . Pauls, North Carolina, i januar .

WattAgNews .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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BRASILIEN SIGER, AT EKSPORTEN ER SIKKER, 
TRODS SKANDALEN OM RÅDDENT KØD 

Den brasilianske præsident Michel Temer holdt 
kriseforhandlinger i hovedstaden Brasilia med 
repræsentanter for kødbrancherne, landbrugs-
minister Blairo Maggi og handelsminister Marcos 
Pereira. Han mødtes derefter med udenlandske 
ambassadører.

Brasilien forsøgte søndag den 19 . marts at berolige ver-
den om, at dens enorme kødindustri ikke udgør nogen 
trussel, og præsident Michel Temer inviterede selv 
ambassadører til en bøfmiddag trods påstande om, at 
korrupte eksportører solgte forfalskede produkter .
Temer smilede, da han inviterede diplomater til en traditi-
onel brasiliansk kødrestaurant kaldet en churrascaria, og 
sagde: ”Hvis I accepterer invitationen, vil vi være meget 
glade” . 19 af de 33 udsendinge, der mødtes med ham, 
tog imod tilbuddet .
Men Temer havde den alvorlige opgave at berolige dem, 
for en skandale truer Brasiliens ry som verdens største 
eksportør ad okse- og fjerkrækød .
Skandalen startede fredag, da politiet efter en toårig 
undersøgelse afslørede, at store kødproducenter havde 
bestukket sundhedsinspektører til at certificere forurenet 
mad som egnet til konsum .

Mindst 30 personer er blevet anholdt, og politiet gen-
nemsøgte mere end et dusin forarbejdningsanlæg og 
udstedte 27 arrestordrer . En fjerkræforarbejdningsan-
læg, der drives af BRF og to kødforarbejdningsanlæg, 
drives af lokale Peccin, er blevet lukket, sagde land-
brugsministeriet .
Brasiliansk kød eksporteres til mere end 150 lande, 
med vigtigste markeder så langt fra hinanden som Sau-
di-Arabien, Kina, Singapore, Japan, Rusland, Holland og 
Italien . Ifølge offentlige brasilianske nåede salget i 2016 
af fjerkrækød op på 5,9 mia . $ (ca . 40,8 mia . kr .) og 4,3 
mia . $ (ca . 29,7 mia . kr .) indenfor oksekød, .

Meget på spil
I sin tale til ambassadørerne, erkendte Temer, at skan-
dalen havde skabt ’stor bekymring’ . Men han insisterede 
på, at det dårlige kød og de falske certifikater kun fore-
kom i ’ganske få virksomheder’, og at de ikke udgør et 
større problem .
Temer kaldte Brasiliens inspektionssystem for ’et af   de 
mest respekterede’ i verden, og sagde: ”Jeg ønsker at 
genopbygge tilliden til kvaliteten af   vores produkter .”
I 2016 blev der eksporteret 853,000 forsendelser af 
animalske produkter, sagde Temer og ’kun 184 af dem 
blev af importørerne anset for at være i strid med reg-
lerne” .
Tidligere fortalte, Luis Eduardo Pacifici Rangel, minister 
til beskyttelse af landbruget, reportere, at der ikke var 
’nogen risiko for befolkningen, eller for eksporten’ .
BRF gik også i modoffensiv mod beskyldningerne om, at 
pap var blevet blandet i kyllingeprodukter .
”Der er intet pap af nogen art i produkter fra BRF . Der 
har været en stor misforståelse i politiets (lyd) optagel-
ser” sagde BRF i en erklæring .

Udskæringer af oksekød i et supermarked i Rio de  

Janeiro, Brasilien . (Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP) .

Den brasilianske fødevarevirksomhed BRF’s anlæg i 

Chapeco, i delstaten Santa Catarina, Brasilien, som 

efterforskes for kødforfalskning .  

(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP) .
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Der har ikke været rapporter om, 
at folk blev syge som følge af den 
påståede praksis . Men Brasilien 
er bekymret for, at skandalen vil 
skade forsøgene på at forhandle 
en handelsaftale mellem Syd-
amerikas Mercosur gruppe og 
EU .
Joao Cravinho, EU-ambassadør 
i Brasilien, tweetede søndag, at 
han straks ønskede ’komplette 
præciseringer fra landbrugsmini-
steriet’ .
”Det komplicerer virkelig forhand-
lingerne” indrømmede Carlos 
Marcio Cozendey, brasiliansk 
vicegeneralsekretær for økono-
miske og finansielle anliggender i 
udenrigsministeriet, Han opfordrede til, at enhver reakti-
on på krisen skulle være af en ’passende størrelse’ .
”Jeg håber, at dette ikke bliver brugt til uretmæssigt at 
lukke nogle markeder” sagde han .

PR-kampagne
Myndighederne har endnu ikke detaljeret oplyst, hvor de 
forfalskede produkter var blevet fundet, men siger, at 
kræftfremkaldende stoffer i nogle tilfælde blev brugt til 
at maskere lugten af   dårligt kød .
Ud over BRF, der bl .a . sælger deres fjerkræprodukter 
under mærkerne Sadia og Perdigão, omfattede under-
søgelsen også JBS, en af   verdens førende kødprodu-
center, der bl .a . sælger deres okse- og fjerkrækødpro-

dukter under mærkerne Frango, Seara Alimentos og 
Swift .
JBS indrykkede en helsides annonce i avisen O Globo 
for at understrege, at de føderale myndigheder, som 
havde gennemført undersøgelsen, ikke havde omtalt 
nogen helbredsproblemer, som stammer fra JBS’ pro-
dukter . BRF kører lignende annoncer, hvor de siger, at 
deres produkter ’overhovedet’ ikke udgør nogen sund-
hedsrisiko .
En reklame, hvor skuespilleren Robert De Niro bekræf-
ter kvaliteten af   JBS’ Seara skinke - med dens ’auten-
tiske italienske smag’ – er blevet vist igen og igen på 
brasiliansk tv .

AFP / jnl

Brasiliens præsident Michel Temer (i midten), landbrugsminister Blairo Maggi (tv) og industri og ekstern handelsminister 

Marco Pereira (th), holder et hastemøde med repræsentanter fra kødbrancherne . (Foto: EVARISTO SA / AFP) .

Robert De Niro i reklame for Seara skinke fra JBS .
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NATURLIGE ENZYMER KAN DEAKTIVERE  
MYKOTOKSINER

Af Emmy Koeleman, All About Feed 

Brugen af enzymer er en af   de 
effektive metoder mod de toksiske 
virkninger af mykotoksiner. Enzy-
met kan ændre mykotoksinet til et 

ikke-toksisk molekyle. Men denne fremgangsmå-
de virker endnu ikke for alle typer af mykotoksiner.

Forskellige mykotoksiner har forskellige virkninger på 
dyr, da de alle bruger forskellige mekanismer . Nogle 
dyrearter er også mere følsomme end andre, når de 
udsættes for mykotoksiner . Mykotoksinet deoxynivalenol 
(DON) påvirker f .eks . proteinproduktionen direkte på det 
molekylære niveau . Det blokerer peptidyl transferase 
centeret på det eukaryotiske ribosom . Et anden myko-
toksin, aflatoxin, påvirker DNA-replikationen, men også 
DNA-transkriptionen . Dette bevirker igen en reduktion 
i mængden af   tilgængelig messenger-RNA, som kan 
være hastighedsbegrænsende for ribosom-aktiviteten 
og protein biosyntesen . Virkningerne af andre myko-
toksiner er mindre direkte . For eksempel, zearalenon, 
som mykoøstrogen, forstyrrer den endokrine signalering 
og reducerer frugtbarheden i svineavlens . Fumonisiner 
forstyrrer sphingolipid metabolismen og signaleringer, 
og lave koncentrationer af fumonisiner har en effekt på 
immunmodulering og kan øge sygdomsmodtagelighed . 
Trichothecener forårsager, udover direkte indgreb i pro-
teinbiosyntesen, også en reduktion i foderindtaget .

Enzymatiske metoder
Adskillige metoder og teknologier kan anvendes til 
behandling af mykotoksiner . Disse omfatter plantefor-
ædling for bedre resistens, egnede opbevaringsforhold 
eller behandling af korn med ozon, ammoniak eller alkali . 
Ingen af   behandlingsteknologier er dog blevet brugt 
udover eksperimentelt eller i pilotskala . En af tilgangene 
til behandling af mykotoksiner, som er undersøgt og 
implementeret af Biomin, er at fremstille nogle mikrobiel-
le enzymer, som virker i mavetarmkanalen og omdanner 
mykotoksiner til ikke-toksiske metabolitter . Disse enzy-
mer findes som fodertilsætningsstoffer . Enzymerne kan 
leveres med deres originale mikrober . Alternativt er disse 
enzymer isoleret fra deres rekombinante produktions-
værter og leveres som fodertilsætningsstoffer på samme 
måde som andre almindeligt anvendte enzymer, såsom 
enzymer, der nedbryder ikke-stivelsesholdige polysakka-
rider (NSP), eller fytaser .

Svampes evolution
Svampe har produceret mykotoksiner i miljøet i mange 
millioner år, og mykotoksiner har udviklet sig til at spille 
en rolle i de naturlige økosystemer . Den biologiske evo-
lution er drevet af interaktioner . Co-evolution af rovdyr 
og byttedyr er velkendt, og plante-patogen interaktio-
ner eller konkurrence om substrat til svampe, i begge 
eksempler kan mykotoksiner spille en rolle . Svampes 
evolution af mykotoksin-produktion øgede evolutio-
nen af mykotoksin-nedbrydningsveje i andre mikrober . 
Fumonisin katabolismen hos Sphingopyxis macrogolta-
bida MTA144 er et godt eksempel . Et sæt af 11 gener, 
arrangeret i en gruppe i genomet, gør denne bakterie i 
stand til at udnytte fumonisiner som en kilde til energi og 
kulstof . S . macrogoltabida MTA144 vokser hurtigere, når 
vækstmediet suppleres med fumonisiner . Ekspression 
af Fum gener er kun i gang, når fumonisiner er tilgæn-
gelige, og 2 transkriptionelle regulatorer, som er kodet 
i samme klynge af gener, er sandsynligvis ansvarlig for 
denne regulering . Homologe gener for katabolisme af 
fumonisiner er også til stede i stammen ATCC 55 .552, 
og generne er også her grupperet, men i en helt anden 
rækkefølge og orientering . Alle disse kendsgerninger 
viser, at naturlig evolution har været på arbejde for at 
optimere den selektive fordel hos bakterier, som kan 
nedbryde fumonisiner .

2 enzymer fra fumonisin nedbrydningsvejen blev
undersøgt i detaljer:
1 . Fumonisin esterase FumD
2 . Aminotransferase FumI .
Substrat selektivitet og katalytisk aktivitet af disse enzy-
mer er en yderligere indikation af, at enzymerne blev 
optimeret til fumonisin katabolisme ved naturlig evolu-
tion . Der er mange flere eksempler på, hvor mikrobiel 
mykotoksin nedbrydningsaktiviteten er blevet opdaget og 
beskrevet .

Karakterisering og produktion af enzym
Udvikling af en afgiftningsteknologi til dyrefoder baseret 
på et mikrobielt mykotoksin enzym er en omfattende 
opgave med mange udfordringer og mulige faldgruber, 
og derfor er det kun et rekombinant enzym, som hidtil 
har bestået kontrollen fra myndigheder, og som er nået 
markedet .
Et af de vigtigste ting i de tidlige stadier af udviklingen 
af en enzymatisk afgiftningsteknologi er at etable-
re analysemetoder . Kvantificering af mykotoksin og 
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reaktionsprodukter skal være præcise nok til at måle 
enzymaktiviteten . For at kunne udfylde alle de relevante 
papirer fra myndighederne skal analysemetoderne også 
valideres . Dog skal in vitro aktivitet i mavetarmkanalen 
hos   dyr også måles, hvilket kræver etablering af biomar-
kører . En anden vigtig ting, som er en betydelig hindring 
for den teknologiske udvikling, er evnen til at producere 
tilstrækkeligt enzym . Den rekombinante mikrobielle 
værts stamme skal klones, og en matchende bioproces 
for enzymproduktion skal udvikles . Hvis udsigterne for 
teknologisk udvikling er lovende, skal både produkti-
onsstammen, fermenteringsprocessen, oprensningen af 
enzymet, tørring og formuleringsprocessen optimeres 
for højt udbytte, før produktion af aktivt enzym i stor 
målestok kan begynde . Produktionsstammen skal, selv 
om den aldrig kommer ud og ikke forekommer i det 
færdige produkt, være præcist karakteriseret for at blive 
accepteret af myndighederne . En forudsætning for, at et 
enzym vil være egnet til afgiftningsteknologi, er naturlig-
vis, at reaktionsprodukterne er kendte og ikke-toksiske .

Enzymer kan trænes
Mykotoksin spaltende enzymer kan have fået deres 
selektivitet og høje katalytisk aktivitet gennem naturlig 
evolution, men de har ikke udviklet andre ønskelige træk 
til brug som fodertilsætningsstoffer såsom stabilitet 
under termiske trin i produktionen af animalsk foder, 
især pelletering, eller evnen til at overleve og have høj 

aktivitet i de forskellige dele af mavetarmkanalen . Enzy-
mer kan dog ’trænes’ til at få nye egenskaber gennem 
enzym modulering . En af forudsætningerne for enzym 
modulering er et effektivt screeningssystem til udvælgel-
se af de bedste enzymvarianter ud af ofte store puljer af 
varianter . Enzymmodulering kan forøges ved kendskab til 
den tredimensionale struktur af enzymet . Når strukturen 
af   et enzym kan forudsiges ved biomolekylær modelle-
ring, er det muligt at reducere mængden af varianter, der 
skal screenes . Biomin bestemte den tredimensionelle 
strukturer af deres enzym fumonisin esterase FumD og 
et andet enzym ved røntgenkrystallografi .

Fremtiden for biotransformation
Adsorption af aflatoksin til bindemidler er blevet brugt til 
at gøre forurenet foder mere egnet til dyrefoder . Ads-
orption til bentonit er gennemført og forsøgt, med mere 
eller mindre succes, for andre mykotoksiner . Biotransfor-
mation er en langt mere sofistikeret udvikling . Pålidelige 
og validerede biomarkører er vigtige for at teste effekti-
viteten af   enzymerne .

Denne artikel blev skrevet på grundlag af oplysninger fra Wulf 

Dieter Moll (Biomin Research Center), og præsenteret på 2016 

Biomin World Nutrition Forum .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl

Enzym modulering kan forbedres ved at have kendskab til den tredimensionelle struktur af de relevante enzymer .  

Dette billede viser 3D-strukturen af   fumonisin esterase FumD . Foto: Biomin



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ APRIL 2017  ·  47

HVORFOR VINDER SKRABEÆG  
I AMERIKAS CAGE-FREE ÆRA?

Af Treena Hein, THEPOULTRYSITE  

Mens frilandsproduktionen er 
dominerende i Storbritannien, 
synes skrabeægsproduktionen at 
være den, som de amerikanske og 

canadiske ægproducenter kaster sig ud i.

I Storbritannien produceres der i øjeblikket kun en lille 
mængde af skrabeæg - omkring 5 % af den samlede 
produktion . I 2015 udgjorde produktionen i berigede 
kolonibure 51 % af den samlede produktion mens fri-
lands udgjorde 44 % . Imidlertid kan alt dette være ved 
at ændre sig .

Josh Balk, seniordirektør for Food 
Policy hos Humane Society of the 
United States (HSUS), siger: ”Stor-
britanniens 10 største supermarkeds-
kæder vedtog i første halvdel af 2016 
politikker om at stoppe med at sælge 

buræg for i stedet at sælge skrabe- eller frilandsæg . Der 
er ingen fremtid for kolonobure .”
De store supermarkedskæder Tesco, Aldi, Morrisons, 
Asda, Lidl og Iceland har alle lovet at stoppe med at 
sælge æg fra burhøner inden 2025 . Deres alternative 
forsyningslinjer omfatter både skrabe- og frilandspro-
duktion, afhængigt af supermarkedskæden . Sainsbury, 
The Co-operative, Waitrose og M & S, har allerede stop-
pet salget af buræg .

Samtidig synes forbrugerne at fore-
trække frilandsproduktionen . I en tale 
ved British Pig & Poultry Fair i maj 
2016 sagde Tom Willings, tidligere 
landbrugsdirektør hos Noble Foods og 
nu konsulent, at i de foregående syv år 

var detailhandelens samlede efterspørgsel efter bur- og 
skrabeæg faldet i Storbritannien fra 50 % til under 37 
% . I mellemtiden var detailhandelens efterspørgsel efter 
frilandsæg vokset fra 45 % til 59 % . Dette er i stigende 
grad svært at ignorere, og derfor ser fremtiden for britisk 
ægproduktion ud til at vare frilands .
Til sammenligning er frilandsproduktionerne i Canada 
og USA næsten udelukkende begrænset til økologiske 
bedrifter . Dette skyldes, at farme, der er certificeret til 
økologisk produktion, er i stand til at opkræve økologi-
ske priser, hvilket retfærdiggør de højere omkostninger 
ved frilandsproduktionen . I de fleste områder af Canada 
kan frilandsfugle kun være ude en lille del af året på 

grund af det barske klima . Desuden er der på tværs af 
Nordamerika bekymringer om risikoen for rovdyr i fri-
landsproduktionen, samt om for spredning af sygdomme 
efter kontakt med vilde fugle .
Et stort antal nordamerikanske fødevareproducenter, 
restaurant kæder og detailhandlere har derfor givet 
tilsagn om at sælge skrabeæg, der i Nordamerika sæl-
ges som ’cage-free’ eller ’free-run’ . Det gælder bl .a . 
McDonald’s, Burger King, Kraft og Walmart . Dette er 
det amerikanske alternativ til deres konventionelle pro-
duktionsmetoder, der hovedsagelig anvender de bure, 
der blev forbudt i Europa fra 2012 .
Men hvorfor vælge skrab frem for berigede bure? Hand-
ler det kun om forbrugeren? Er skrabeæg i fokus, fordi 
forbrugerne generelt er uvidende om andre alternativer 
til traditionelle bure? Eller er det fordi, forbrugerne stadig 
ser berigede bure som bure og derfor som en grusom 
produktionsmetode?
Egg Farmers of Ontario (EFO) er enige i, at forbrugere 
sikkert ikke er bekendt med berigede bure . Alligevel 
siger EFO, at nogle undersøgelser tyder på, at velfærden 
i berigede bure er den samme eller bedre end velfærden 
i skrabesystemer, og så kan æggene produceres til en 
lavere pris . EFO har imidlertid gjort gældende, at den 
nordamerikanske fødevareindustris holdning til buræg 
intet har at gøre med forbrugernes præferencer .  

Bill Mitchell, kommunikationsdirektør 
for EFO, siger: ”Tilsagnene om skra-
beægsproduktion sikrer fødevareindu-
strien mod angreb fra dyrevelfærds-
grupper .”
Mitchell siger, at ægfarmerne i Ontario 

ikke vil omlægge direkte til skrabeæg alene på grund af 
tilsagnene fra den nordamerikanske fødevareindustri . 
”Selvfølgelig vil vi producere, hvad forbrugerne ønsker, 
men vi vil helt sikkert engagere os i diskussioner med 
forbrugerne om velfærden i de berigede systemer, fordi 
vores farmere er fokuseret på, hvad der er bedst for 
deres fugle, og på grund af de lavere omkostninger ved 
produktion af disse æg sammenlignet med skrabeæg .” 
forklarer han ”

Forbrugernes opfattelse
Amerikanske forbrugeres forståelse af indhusnings-
systemer og bæredygtighed i ægproduktionen blev 
for nylig undersøgt af Coalition for a Sustainable Egg 
Supply (CSES), en gruppe bestående af (hovedsage-
lig amerikanske og et par canadiske) videnskabsfolk, 
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ikke-statslige organisationer, ægproducenter, restauran-
ter og detailhandlere . Seks forbruger fokusgrupper i tre 
amerikanske byer var involveret .
Undersøgelsen viste, at de fleste deltagere mente, at 
økologiske- eller skrabeægssystemer producerede æg 
af bedre kvalitet, hvilket kan have bidraget til forbruger-
nes pres på detailhandelen om at udfase buræg . Nogle 
var ikke klar over, at der var forskel mellem skrab og 
frilands . Med hensyn til beslutningsprocessen, når de 
køber æg, rangerer fødevaresikkerhed først med dyre-
velfærden på andenpladsen, efterfulgt af arbejdstager-
nes sundhed og sikkerhed, fødevarer til overkommelige 
priser og miljøpåvirkning (CSES havde udvalgt fem 
’bæredygtighedsfaktorer) .
De fleste adspurgte sagde, at de ville betale mere for 
æg produceret i systemer med bedre dyrevelfærd .
”Deltagerne forstod til at starte med, at der er fordele og 
ulemper forbundet med de forskellige systemer, men der 
var kun en lille erkendelse af, at der kan være negative 
konsekvenser forbundet med skrabeægssystemer, fordi 
disse fordele og ulemper var i strid med deres oprindeli-
ge opfattelser” anfører CSES i sin sammenfattende rap-
port . Med andre ord er det svært for folk at komme over 
deres fordomme om forskellige produktionsmetoder .
”Dette førte til, at de stillede store spørgsmålstegn ved 
troværdigheden af   de oplysninger og endda benægtede, 
at elementer i skrabeægssystemer kunne være værre 
end i andre produktionssystemer . Fra starten var de fle-
ste sikre på, at skrabeæg var overlegne i forhold til dem, 
der blev produceret konventionelt, fordi dette system var 
i overensstemmelse med det mere idylliske billede, de 
havde af ægproduktionen .”
Rapporten fortsætter: ”Efterhånden som de lærte mere, 
begyndte forbrugerne at sætte så store spørgsmålstegn 
ved deres tidligere holdninger, at de næsten følte, at de 
var blevet ført bag lyset af mærkningen med skrabeæg .”

Viden om ægproduktionssystemer
Udover krav fra forbrugerne og pres fra dyreværnsgrup-
per, hvad er det der ellers driver præference for skra-
beægsproduktionen? Måske har den nordamerikanske 
fødevareindustri kigget på videnskabelige undersøgelser 
om indhusningssystemer til æglæggende høner og kon-
kluderet, at skrabeæg giver den bedste dyrevelfærd .
CSES undersøgelsen fik finansiel støtte fra medlemmer-
ne, herunder Egg Farmers of Canada og McDonald’s 
USA . Forskerne målte på fem bæredygtighedsfaktorer 
(dyrevelfærd, miljø, arbejdstagernes sundhed og sikker-
hed, fødevaresikkerhed og kvalitet, og overkommelige 
priser) på tværs af tre typer af indhusningssystemer 
(skrab, berigede og traditionelle bure) over tre år .
Samlet set var der ingen klar vinder . CSES skriver: 
”Der er fordele og ulemper forbundet med hver af de 
tre staldsystemer i forhold til hvert af de fem bæredyg-

tighedsområder” Rapporten tilføjede, at nogle af disse 
afvejninger vil være vigtigere for forskellige interessenter 
i forsyningskæden end andre .
Josh Balk fra HSUS satte spørgsmålstegn ved gyldig-
heden af   undersøgelsen og peger på, at skrabesystemet 
og de berigede bure i undersøgelsen var helt nye og blev 
passet af arbejdstagere, som var uvante med disse pro-
duktionssystemer . Veletablerede bedrifter med erfarne 
medarbejdere, siger han, ville have givet meget ander-
ledes resultater . Mark Crouser, talsmand for USA-base-
rede Center for Food Integrity (en uafhængig overvåg-
ningsorgan indenfor fødevarebranchen, som støttede 
CSES undersøgelsen) bekræfter begge punkter .
”Staldene med skrabeæg og de berigede bure var ikke 
veletablerede operationer, men nybygget fordi de skulle 
være på samme sted som de konventionelle stalde for at 
udelukke placeringsmæssige forskelle i undersøgelsen” 
forklarer han .
”Fordi vi ikke kender disse systemer i USA, var ingen 
af de ansatte på farmen fortrolige med dem før de blev 
bygget, men de blev uddannet til at passe hønerne i dis-
se nye staldsystemer .”

Lederne på farmen havde heller ingen 
direkte erfaring med at føre tilsyn med 
de alternative staldsystemer . En af de 
ledende forskere Dr. Janice Swanson 
fra Michigan State University indrøm-
mer: ”Hvis vi havde haft en farm med 

stor erfaring i disse systemer, kunne vi måske have fået 
bedre data . Men da langt de fleste farme i USA ikke 
har nogen som helst erfaring med disse systemer, giver 
vores undersøgelse sandsynligvis et mere realistisk bil-
lede af de udfordringer, der vil være ved overgangen til 
disse systemer .”
Hun tilføjede, at undersøgelsen er blevet endnu mere 
relevant, efter alle udmeldingerne om stop af salget af 
buræg, for den viser de kommende udfordringer .
”Producenterne har brug for at identificere udfordringer-
ne, før de skifter system” siger hun . ”Vi var fra starten 
klar over de begrænsninger, undersøgelsen havde . Det 
er derfor, vi ikke brugte disse data til at sige, hvilket 
system der er bedst, men i stedet har fokuseret på de 
enkelte systemers fordele og ulemper . Og når vi sam-
menligner med nogle af de mere kontrollerede under-
søgelser, der er offentliggjort for nylig, er vi ikke meget 
langt fra dem .”
Josh Balk satte også spørgsmålstegn ved, hvorfor kun 
én stald med hvert af de tre systemer blev undersøgt, i 

stedet for flere farme med hver type . 
Som svar på dette punkt siger en 
anden af de ledende forskere Dr. Joy 
Mench fra University of California, 
Davis: ”Det ville have været dejligt at 
have snesevis af steder, hvor alle tre 
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staldsystemer var på plads, så de kunne sammenlignes 
direkte, men de var ikke tilgængelige, og det ville have 
været økonomisk uoverkommeligt at bygge dem, mildt 
sagt . ”

Hvordan beslutter selskaberne hvilket 
produktionssystem, de vil bruge?
Virksomheder, der har studeret denne undersøgelse, har 
besluttet at omlægge til en række forskellige produkti-
onsmetoder . Vi spurgte to CSES medlemmer, om resul-
taterne havde påvirket deres beslutninger om fremtidige 
produktionssystem .
Herbruck’s Poultry Ranch i Saranac, Michigan er på 
vej til at have omlagt helt til skrabeæg i 2025, for de 
begyndte allerede i 1990’erne . Selskabet nævner ikke 
kundeønsker eller forskningsresultater som begrundelse 
for beslutningen .
”Vi tror på, at man skal gøre det bedste for fuglene” 
siger Herbruck Project Co-ordinator, Rose Plummer,” og 
vi har foretaget flere rejser til Europa og investeret i de 
bedste staldsystemer for at sikre sundhed og sikkerhed 
for vores fugle ”
En anden CSES medlem, McDonald’s USA og McDo-
nald’s Canada, vil kun bruge skrabeæg fra 2025 . 
McDonald’s Canada siger: ”Vores beslutning om 
omlægning til skrabeæg var baseret på de skiftende 
forventninger fra vores kunder, ny viden fra videnskabe-
lig forskning (herunder nyere forskning udført af CSES) 
og igangværende samtaler med vores leverandører og 
andre eksperter i dyrevelfærd .”

Den canadiske forsker i dyrevelfærd, 
Michael Cockram, siger: ”Videnska-
ben kan ikke konkludere, at skrabe-
systemer er bedre end berigede bure . 
Der er ikke nogen videnskabelig måde 
at afbalancere de fordele og ulemper, 

der er ved hvert system . Det kan kun være en bedøm-
melse foretaget af enkeltpersoner eller organisationer 
hvor meget vægt, de giver til hver af de fordele sammen-
lignet med ulemperne i hvert system .”
Cockram, der er leder af Sir James Dunn Animal Wel-
fare Centre ved University of Prince Edward Island i 
Charlottetown, PEI, Canada, siger, at nogle supermar-
kedskæder og fastfood virksomheder er blevet grundigt 
lobbyet af særlige interessegrupper imod brugen af 
enhver form for burproduktion .
”Personligt synes jeg, at det ville være uheldigt, hvis 
ægbranchen i Canada blev forhindret i at bruge berigede 
bure på grund af uvidenhed hos forbrugere og indkøbere 
om fordele og ulemper ved de forskellige systemer” siger 
han . 
”Når det er sagt, hvis udfordringerne med store gruppe-
størrelser og risikoen for skader kan håndteres i skrabe-
systemer, så er dette også en mulighed for branchen til 
at producere æg til forbrugere, der ikke ønsker at købe 
æg fra bursystemer - det vil sige, at de baserer deres 
købsbeslutninger på et personlig etisk perspektiv snare-
re end fra et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv .”

jnl
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MILLENNIALS ER POSITIVE OVERFOR KØD FRA 
DYR FODRET MED PLANTEEKSTRAKTER

Af Emmy Koeleman, redaktør af All About 

Feed & Dairy Global

Ni ud af 10 millennials (personer 
født mellem 1980 og 2000) siger, 
at kød og fjerkræ produceret med 

foder tilsat fytogener (planteekstrakter) ville have 
en positiv indvirkning på deres valg af brand.

Dette blev vist i en undersøgelse blandt 505 millennials 
mellem 24-34 år, der bor i USA . Online spørgeske-
maundersøgelsen blev gennemført i december 2016 
af Millennium Research og bestilt af foderstofselskabet 
Delacon .

Ni ud af 10 (87 %) millennials fødevareentusiaster siger, 
at kød og fjerkræ produceret med fytogener (planteeks-
trakt) i foderet ville have en positiv indvirkning på deres 
valg af brand . Og næsten to tredjedele (63 %) af mil-
lennials fødevareentusiaster ser nøje på etiketter, hvilket 
tyder på en uudnyttet mulighed for fødevarebrands til at 
differentiere sig med den kraftfulde historie om fytoge-
ner .

”Et stadigt mere gennemsigtigt føde-
varesystem betyder, at producenterne 
har brug for løsninger, der ikke kun 
virker, men som også giver positivt 
genlyd hos forbrugerne” siger Sonny 
Pusey, Delacons regionschef for 

Nordamerika . Millennials, der nu udgør en fjerdedel af 
den amerikanske befolkning, omfavner madoplevelser 
og foretager købsbeslutninger, der er i overensstemmel-
se med deres værdier, konstaterer Pusey . ”Mens de ikke 
har noget forudgående kendskab til fytogene fodertil-
sætningsstoffer, afslørede undersøgelsen en fantastisk 
mulighed for at sætte sig i forbindelse med indflydelses-
rige millennials fødevareentusiaster med et budskab om 
dyrevelfærd, herunder hvordan naturlige plantebaserede 
ingredienser, såsom hvidløg, kanel og timian, gives i 
foderet til kyllinger, grise og andre dyr .”

Delacon deler tre budskaber om, hvordan det at dele 
historien om fytogener kan skabe en forbindelse til den-
ne målgruppe .
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1. Millennial fødevareentusiaster bekymrer sig 
om dyrevelfærd og miljø
For millennial fødevareentusiaster er de tre vigtigste 
egenskaber, når der vælges et bestemt brand af fjerkræ 
eller kød:  
 – Produceret med gode dyrevelfærdsprocedurer 
 – Produceret uden nogen brug af antibiotika
 – Produceret på måder, der reducerer miljøpåvirknin-

gen .  
Disse tre betyder mere end:
 – Certificeret økologisk
 – Lokalt produceret .

Fordelene ved fodring af fytogener til dyr er at fremme 
tarmsundheden, nedbringe ammoniakfordampningen 
med op til 50 %, og at de bevisligt virker i en antibioti-
ka-fri produktion, hvilket er et overbevisende budskab 
målrettet millennial fødevareentusiaster .

2. Fytogener hjælper millennial fødevare-
entusiaster til at føle sig godt tilpasse med deres 
valg af fødevarer
Fødevarer er en form for social valuta, og millennials 
foretager købsbeslutninger, der giver dem en tilfredshed 
eller en følelse af overlegenhed . Næsten to tredjedele 
(62 %) af millennial fødevareentusiaster siger, at det at 
vide, at dyrene er blevet fodret med helt naturlige fyto-
gener, ville få dem til at føle sig godt tilpas med deres 
valg af fødevarer . Mere end halvdelen (55 %) siger, at 
de ville vælge kød og fjerkræ opdrættet med fytogener 
for at afspejle deres bekymring for miljø, dyrevelfærd og 
naturlige ingredienser .

3. Fødevarebrands kan være i stand til at motivere 
til køb ved at gøre opmærksom på fytogener på 
deres etiketter
Hvis de fik muligheden, ville seks ud af 10 (59 %) 
millennial fødevareentusiaster ’vælge kød og fjerkræ 
opdrættet med fytogener’ .
Delacon tilstræbte at måle, om millennial fødevareen-
tusiasters præference for kød og fjerkræ fodret med 
fytogener ville påvirke deres købsbeslutning, konstaterer 
Pusey . ”Vores produktkoncept stemte, hvilket viser et 
enormt potentiale blandt millennial fødevareentusiaster .” 
Han tilføjer, at flere oplysninger om etiketterne viste sig 
at være betydningsfulde for dette segment . Den mærk-
ning, der blev vurderet til at være mest betydningsfuldt, 
var ’En særlig kost, der forbedrer den generelle velvære 
og styrker immunforsvaret’ . Dog var mærkninger med 
’Fodret med foder af naturlige ingredienser, der faktisk 
reducerer udledningen af   drivhusgasser fra dyr’ og 
’Efterlader ingen skadelige rester’ også betydningsfulde .

Antibiotikafrie programmer
”Fytogene fodertilsætningsstoffer er 
et naturligt valg for producenterne og 
en hjørnesten i både konventionelle 
og antibiotikafrie foderprogrammer” 
siger selskabets adm . direktør Markus 
Dedl . ”Desuden tyder undersøgelsens 

resultater på, at budskabet om fytogener giver genklang 
hos forbrugerne” . 
Fytogener optimerer dyrs ydeevne ved at optimere 
næringsstofudnyttelsen, og forbedre tarmsundheden, og 
de har en gennemprøvet indvirkning på bæredygtighed 
samt foder- og fødevaresikkerhed, siger Dedl og tilføjer, 
at naturlige fytogene fodertilsætningsstoffer har vist 
sig at have større synergetiske virkninger mellem aktive 
stoffer end syntetiske naturidentiske stoffer .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl
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Country Bird RCL reagerer på krisen i den 
sydafrikanske fjerkræbranche
Import af kyllinger fra EU får skylden for den foreståen-
de lukning af en af de forarbejdningsanlæg, der tilhører 
Country Bird Holdings of South Africa .
Country Bird er Sydafrikas tredjestørste kyllingeselskab, 
op de har i øjeblikket tre fjerkræslagterier . Anlægget på 
Mahikeng er blevet øremærket til lukning . Medarbej-
derne på fabrikken blev informeret sidste år om denne 
mulighed .  Marthinus Stander, adm . direktør i Country 
Bird, siger, at regeringen ikke har øget beskyttelsen 
mod europæisk import trods lobbyisme fra producenter 
og fagforeninger, som påstår, at de importerede ben, lår 
og vinger sælges til Sydafrika til mindre end produkti-
onsomkostningerne .
Selv indførelsen af en afgift på 13,9 % i december sid-
ste år på ikke-udbenet kylling importeret fra Europa var 
ikke nok til at beskytte den sydafrikanske fjerkræsektor, 
i henhold til South African Poultry Association (Sapa) .
Tidligere har Business Live rapporteret, at der kunne 
skabes direkte eller indirekte beskæftigelse for op til 
50 .000 mennesker, hvis Sydafrika stoppede med at 
importere fjerkrækød .
Ud over den stigende import er den sydafrikanske fjer-
kræsektor udfordret af en langvarig og alvorlig tørke, 
som negativt har påvirket høsten af foder og korn, og 
som efterfølgende har fået foderpriserne til at stige .
Disse betydelige vanskeligheder i den sydafrikanske fjer-
kræbranche har også påvirket RCL Foods - som også 
omfatter Rainbow Chicken .
Selskabet rapporterede en 8,4 % stigning i resultatet før 
renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) for halvåret, 
der sluttede den 31 . december, når fjerkræ var undtaget . 
Det samlede EBITDA for perioden faldet med 21,9 %, 
når fjerkrædivisionens resultater blev medregnet .
”Koncernens resultat er negativt påvirket af resultatet i 
kyllingedivisionen, hvor de kendte problemstillinger har 
reduceret overskuddet står der i halvårsrapporten .
Som følge af krisen i den nationale kyllingebranche 
”på grund af overforsyning på det lokale marked drevet 
af dumping og en deraf følgende manglende evne til 
dække omkostningerne” leverede virksomhedens kyllin-
gedivision et tab på 37,8 mio . ZAR (ca . 19,2 mio . kr .) i 
perioden .

RCL Foods har meddelt, at de vil tackle denne udfor-
drende situation ved at flytte produktionen væk fra lav 
indtjening på Individuelt Quick Frozen (IQF) blandede 
portioner og i retning af mere forædlede produkter, og 
de reducerer produktionen på deres anlæg i Hammars-
dale til enholdsskift .

WattAgNews .com / jnl

Farmer Boys fuldender overgangen til 
alternative æg
Farmer Boys restauranter har afsluttet overgangen til 
alternative æg fra Californien på alle deres restauranter 
på knapt et år .
Farmer Boys satte et mål i begyndelsen af 2016 om, at 
deres æg skulle være 100 % alternative . Den hurtige 
overgang til alternative æg blev opnået gennem et tæt 
samarbejde med Hickman’s Family Farms, deres man-
geårige leverandør af æg .
”Vores overgang til alternative æg styrker vores fokus på 
kvalitet” siger Kristy Foster, Farmer Boys’ vicepræsident 
for indkøb, forskning & udvikling, i en pressemeddelelse . 
”Farmer Boys vil fortsætte med at udvikle deres menu 
til at opfylde kundernes behov og give den lækreste og 
friskeste oplevelse .”
Farmer Boys’ meddelelse omfatter skalæg samt hård-
kogte og flydende æg, der anvendes i opskrifterne . Far-
mer Boys har brugt skalæg til madlavning siden 1981 . 
Efter indførelsen af All Day Breakfast i 2008 bruger 
Farmer Boys nu mere end 17 mio . æg om året .
Farmer Boys er grundlagt og har hovedkvarter i Riversi-
de, Californien, og de driver 89 restauranter i Californien 
og Nevada .

WattAgNews .com / jnl

Aviagen vil bygge et forældredyrsrugeri  
i Georgia
Aviagen, en af verdens førende avlsselskaber indenfor 
slagtekyllinger, vil skabe 100 arbejdspladser og investere 
ca . 18 mio . $ (ca . 126 mio . kr .) i et ny forældredyrsrugeri 
i Quitman, Georgia .
”Fjerkræbranchen har været en af Georgiens største 
økonomiske drivkræfter i årtier, og Aviagen’a beslutning 
om at udvide her er et bevis på vores konkurrenceev-
ne økonomiske miljø i dag” sagde Georgias guvernør, 
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Nathan Deal, i en pressemeddelelse . ”Med dette nye 
rugeri i Brooks County vil Aviagen høste fordelene af 
Georgiens strategiske placering som nøglen til det syd-
østlige marked og videre . Vi sætter pris på Aviagen’a 
tillid til Georgias arbejdsstyrke, og selskabets fortsatte 
investeringer i vores stat .”
Rugeriet i Quitman vil være Aviagen’s ottende kommer-
ciel forældredyrsrugeri i USA og det andet i Georgien . 
Byggeriet af det 65 .000 m2 store topmoderne anlæg er 
planlagt til at være afsluttet i 2018 .
”Aviagen ser frem til at blive en del af samfundet Brooks 
County, og vi føler at rugeriet i Quitman vil være et godt 
supplement til området . Quitman strategiske beliggen-
hed giver os mere fleksibilitet til at levere avlsdyr af høj 
kvalitet til vores kunder på hjemmemarkedet” sagde 
Kevin McDaniel, formand for Aviagen . ”Vi har et etab-
leret rugeri i Blairsville, Georgia, så rugeriet i Quitman 
vil være vores andet forældredyrsrugeri i staten . Vores 
voksende regionale tilstedeværelse gør det muligt for os 
effektivt at opfylde et opsving i efterspørgslen både nu 
og langt ind i fremtiden . Mens rugeriet vil levere til inden-
landske kunder, hjælper det også virksomheden med at 
holde trit med de globale kundernes efterspørgsel ved 
at være praktisk beliggende nær store motorveje og tæt 
ved de internationale lufthavne i Atlanta og Miami, der 
giver muligheder for eksport .”
Aviagen vil være den første lejer i Brooks County Indu-
strial Park, en af Georgias Ready for Accelerated Devel-

opment . Brooks County Industrial Park er med 120 ha 
beliggende på den sydlige side af Quitman .
”Vi har planlagt samvittighedsfuldt i det seneste årti for 
at positionere os som et stærkt fællesskab at investere 
i for specielt landbrugsbaserede projekter” siger Wal-
ter Holwell, formand for Brooks County Development 
Authority . ”Vi ser dette som en mulighed for at kombine-
re vores rige landbrugsarv med vores samfunds fremtid, 
der giver job til kommende generationer . På mange 
måder vil dette projekt have umådelig ator betydning for 
vores samfund, og vi er taknemmelige for vores fremra-
gende lederskab i at anerkende dets værdi .”
Michelle Shaw, vicedirektør for Existing Industry and 
Regional Recruitment i Georgia Department of Eco-
nomic Development (GDEcD), repræsenterede Global 
Commerce divisionen i hele dette projekt i samarbejde 
med Georgia Poultry Foundation, Brooks County Devel-
opment Authority, Georgia Department of Labor og Ele-
ctric Cities of Georgia .
”Georgias fødevareindustrien er en af vores største indu-
stri klynger, og de bidrager i høj grad til statens økonomi” 
sagde GDEcD kommissær Pat Wilson . ”Det er vigtigt 
for os, at leverandører til fødevareindustrien, såsom Avi-
agen, har de ressourcer og tilgængelighed, de har brug 
for at trives og forblive konkurrencedygtige . Tillykke til 
vores økonomiske udviklingspartnere i Brooks County .”
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MEDICINERING / DESINFEKTION / HYGIEJNE

DOSATRON  
Medicinblander

Flere forskellige modeller mht. 
både dosering og vandflow.
Dosering fra 0,1% til 25%

Vandflow fra 5 L/T til 20.000 L/T

Enkel mobil løsning til  
DOSATRON

medicinblandere.
Rustfri stål / Indhold 50 liter

Omrører / Timer.

VIRKON-S
Stadig en af de mest effektive og 
skånsomme desinfektionsmidler 
på markedet. Ligeledes ideel til 

drikkevandsdesinfektion.  
Pakning: 1 – 2,5 – 5 – 10 kg.

STØVLEVASKER
Hygiejne i højsædet. Støvle-
vasker fremstillet i rustfri stål.  

Tilsluttes vandslange og mulig-
hed for tilsætning af desinfek-

tionsmidler eller sæbe.
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